
საზოგადოების განწყობა საქართველოში

2016 წლის ივნისის კვლევის შედეგები 
ჩატარებული NDI-ის დაკვეთით

CRRC-საქართველოს მიერ

კვლევა დაფინანსებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების
და თანამშრომლობის სააგენტოს (Sida) მიერ

ლორა თორნტონი - NDI საქართველო
დავით სიჭინავა - CRRC საქართველო



რატომ ვატარებთ კვლევებს?

რათა ხელი შევუწყოთ ისეთი პოლიტიკისა და მმართველობის ჩამოყალიბებას, რომელიც 
უფრო მეტად იქნება მორგებული მოსახლეობის საჭიროებებზე;

რათა დავეხმაროთ დაინტერესებულ მხარეებს ამოიცნონ და იზრუნონ მოსახლეობისთვის 
მნიშვნელოვან საკითხებზე;

 პოლიტიკური სფეროს წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ კვლევებიდან 
მიღებული ინფორმაცია ეხმარება მათ საქმიანობას და გამოთქვამენ სურვილს, 
კვლავაც გაგრძელდეს მსგავსი კვლევები;

 ინკლუზიური პროცესი: კვლევის კითხვარი შემუშავებულ იქნა პარტიებთან, 
ხელისუფლებასთან და სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერებთან კონსულტაციის 
შედეგად. 



ინფორმაცია კვლევის შესახებ

საველე სამუშაოების თარიღები : 8 ივნისი – 6 ივლისი, 2016

4,113 დასრულებული ინტერვიუ

წარმომადგენლობითი შერჩევა ქვეყნის მასშტაბით. ამასთან, დამატებით 
წარმომადგენლობითი შერჩევა თბილისში, ქალაქის და სოფლის ტიპის 
დასახლებებში, ეროვნული უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში 

საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/- 2,1% 



მეთოდოლოგია

შერჩევა

 NDI და CRRC კვლევაში იყენებს სტრატიფიცირებული და კლასტერული შერჩევის მეთოდს 

 სტრატიფიცირება – მოსახლეობის დაყოფა შედარებით ჰომოგენურ ჯგუფებად

 კლასტერინგი – თითოეული ჯგუფიდან (სტრატა) პატარა გეოგრაფიული არეალების შემთხვევითი შერჩევა 

 შინამეურნეობის შერჩევა მოხდა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით

 რესპონდენტების შერჩევა მოხდა კიშის ცხრილის გამოყენებით

 არ ხდება შემთხვევით შერჩეული შინამეურნეობის ან პიროვნების ჩანაცვლება

 ყველა ინტერვიუ ჩატარდა პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით, სამიდან რომელიმე ენაზე: ქართული, სომხური და 

აზერბაიჯანული 





საარჩევნო პროცესი

















პოლიტიკური არჩევანის გაკეთება











მოსახლეობის პოლიტიკური არჩევანი 
მრავალ ფაქტორზე იქნება 
დამოკიდებული. 41%-ის 
განცხადებით, პარტიების 

ეკონომიკური პოლიტიკა მათთვის
ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება.











მომავალი არჩევნები 
&

პარტიების მხარდაჭერა 









ახალგაზრდებში 
ყველაზე მეტად არის 

გამოკვეთილი ის 
ჯგუფი, რომელიც არ 
აპირებს არჩევნებში 

მონაწილეობას











გადაუწყვეტელი 
ამომრჩევლები ჭარბობენ 
ახალგაზრდა ასაკობრივ 

კატეგორიაში





არჩევებზე წამსვლელთა 
ნახევარი კვლავ 

გადაუწყვეტელია

























 გადაუწყვეტელი ამომრჩევლების 31%
ფიქრობს, რომ ქართული ოცნება 
გაიმარჯვებს არჩევნებში

 გადაუწყვეტელი ამომრჩევლების 6% 
ფიქრობს, რომ ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა გაიმარჯვებს არჩევებში 





 არჩევნების შედეგების წინასწარ 
პროგნოზირება შეუძლებელია: 
მოქალაქეების უმეტესობას 
სურს არჩევნებში მონაწილეობა, 
თუმცა კვლავაც არ იცის რა 
არჩევანს გააკეთებს

 თითოეული პარტიის 
რეიტინგი იმდენად დაბალია, 
რომ მომავალი არჩევნების 
შედეგების გამოსაცნობად არ 
გამოდგება

 ამ გამოკითხვისა და 
არჩევნების შედეგები 
მნიშვნელოვნად 
განსხვავებული იქნება, 
რადგან არჩევნების ბედი 
გადაუწყვეტელი 
ამომრჩევლების ქცევაზე 
იქნება დამოკიდებული


